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A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no

dia 17103112021, possuindo requerimento de dispensa de pauta no dia 1410412021. Na mesma data

foi enviada à Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora e em seguida a esta Comissão.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei Complementar no 1312021, de Autoria do

Deputado Xuxu Dalmolin, conforme a ementa acima.

O autor propõe a Lei que esta disposta da seguinte forma:

"Art. l.n As alíquotas intemas para gasolina C e ao etanol hidratado carburante, nos
previstas no item 7 da alínea "a" do inciso Mo artigo l4 da Lei n'7.098, de 30 de
dezembro de 1998, para o diesel B-10, prevista na alínea "a" do inciso I do artigo 14

da Lei n'7.098/98 e para Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, prevista no item l0 da

alínea "a" do inciso IV do artigo t4 da Lei n" 7.098, de 30 de dezembro de 1998

terão seus valores zerados por 2 meses a oontar da publicação dessa lei.

Em sua justificativa, o autor relata que o Govemo Federal, depois de sucessivos aumentos

no preÇo final tomou a iniciativa de reduzir a carga tributária sobre os cornbustíveis. Tal medida foi
incentivada a ser reproduzida no âmbito dos Estados, isto porque no Brasil, o agronegócio é urn

setor de extrema importância para a economia. Dados de 2019, dir.Trlgados pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apontam que o setor repre senÍa 21,6Yo do PIB nacional..
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Rcfcrcutc ao Projcto dc Lei Cornplernentar n" I 3/2021 que "Conccdc
isenção de redução das as alíquotas intcrnas para gasolina C e ao

ctanol hidratado carburante, previstas no item 7 da alínea "a" do
inciso IV do artigo 14 da Lci no 7.098, de 30 tle dezembro cle 1998,
para o diesel B-10, prevista na alínca "a" do inciso I do artigo 14

da Lei no 7.098/98 e para Gás Liquefeito de Petróleo - GLP'
prcvista no itcnr 10 da alinea "a" do inciso IV do artigo 14 da Lci
no 7.098, de 30 de dezembro dc 1998, pclo pcríodo dc 2 meses."

Autor: Xuxu Dalrrolin
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Após, os autos foram encaminhados a esta Comissão para a emissão de parecer quanto ao

mérito.

É o relatório.

II , Análise

Cabe a esta Comissão, de acordo com o aÍt. 372, rnciso I, alínea "a", emitir parecer a todos
os projetos, nos casos previstos no Regimento Intemo.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento Intemo prevê dois
casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate especif,rcamente do tema abordado, se

confirmada o projeto será arquivado. No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando,
se houver, a propositura deverá ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na intemet ou intranet da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso sobre o assunto, não foi encontrada neúuma propositura referente ao tema. Isso
significa a inexistência de obstáculo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo
tal propositura preenche os requisitos necessários para análise de mérito por parte desta Comissão.

Sob o enfoque da análise por mérito, a propositura pode ser avaliada mediante três

aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

O presente projeto de lei tem como objetivo zerar por 2 meses os valores das alíquotas para

gasolina C, etanol hidratado, diesel b-10 e gás liquefeito de petróleo.

Neste sentido, o Govemo Federal, depois de sucessivos aumentos no preço final tomou a

iniciativa de reduzir a carga tributária sobre os combustíveis. Tal medida foi incentivada a ser

reproduzida no âmbito dos Estados, isto porque no Brasil, o agronegócio é um setor de extrema
importância para a economia. Dados de 2019, dir.ulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, apontam que o setor represenla 21,6%o do PIB nacional.

A pecuária e a agricultura são responsáveis por uma cadeia de produção que abrange
fabricantes de maquiniírio, veterinários e transportadores a lojistas e consumidor. Além disso, não

se pode mencionar fomecimento de alimentos e geração de emprego e renda sem a atuação do

agronegócio.

Neste contexto o combustível, mas em especial o óleo diesel é fundamental, trata-se do

combustível mais utilizado em motoÍes pesados e grupos geradores, essenciais para o bom

funcionamento das propriedades rurais.

Desta forma, a transmissão dos reajustes dos preços do óleo diesel no custo de transporte

do agronegócio pode ser observada em diferentes níveis, aumento do custo de transporte por parte

dos prestadores de serwiços de transpoÍes (os quais nonnalmente apresentam contratos com os

embàrcadores) é repassado automaticamente. Os ernbarcadores (demandantes de serviços de
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transporte, normalmente os donos da carga), por sua vez, repassam estes custos ou para os

produtores rurais - aplicando maiores descontos nos preços de comercialização e consequentemente

reduzindo as receitas dos produtores - ou Íepassam para os consumidores, aumentando os preços

dos produtos e alimentos, implicando uma tendência de aumento da inflação.

Desta forma entendemos que a presente iniciativa é de extrema relevância social, uma
vez que contribuirá para o crescimento do agronegócio e consequentemente coÍI o crescimento
do Estado, gerando assim impacto positivo para toda a sociedade.

O presente projeto, conquanto traga matéria legislativa de forte teor social, não merece a

aprovação, vez que, quanto à análise dos aspectos financeiros, o vertente projeto de lei não atende a

nenhuma das condições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal n." 101/2000, pois não

caracteriza em nenhum momento qual será o real impacto orçamentário da medida proposta.

Os ar1s. 14 a 17 da Lei Complementar n' 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal

LRF) introduziram em nosso ordenamento o controle da geração de gastos tributários (renúncias

f,rscais, art. 14) e de despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17), oriundas de leis, medidas

provisórias e atos normativos, submetendo à sistemática de estimativa e compensação tanto o

legislador, independente do Poder iniciante, colno o administrador (art. 16). Devem esses

demonstrar, previamente ao ato, seu impacto orçamentário-financeiro e sua neutralidade fiscal.

Assim, o regime da responsabilidade fiscal obriga a todos os Poderes e agentes públicos

quanto ao dever de demonstrar a neutralidade fiscal na imposição de obrigações ou renúncias para o

Erário.

PoÍtanto, por estes fatores, tal iniciativa é inadequada e incompatível sob o ponto de vista

financeiro e orçamentário, pois a mesma vem afrontar a lei complementar n" l0l/2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal), vez que acarretará como conseqüência a renúncia de receita obtida

atualmente pelo Estado.

Por derradeiro, esta Relatoria recomenda que tal iniciativa não pÍospere nesta

Casa Legislativa, pois não restou demonstrado os requisitos quanto ao mérito.

É o parece..
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III - Voto do Relator

Pelas razões expostas, quanto ao mérito, voto pela rejeição do Projeto de Lei
Complementar n" 1312021, de autoria do Deputado Xuxu Dalmolin.

Sala das Comissões, em de de 2021.
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